
 

 
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE OPERAFORENINGA I TROMSØ 
TID: LØRDAG 25. APRIL 2015  
STED: TEATERKAFEÉN, HÅLOGALAND TEATER  
FRAMMØTE: 20 MEDLEMMER  
 
Forretningsorden:  

• Valg av ordstyrer: Kjell Magne Mælen valgt ved akklamasjon 
• Valg av referent: Jutta Birnbickel valgt ved akklamasjon 
• Godkjenning av innkalling til årsmøtet.  

Innkalling utsendt 28. februar 2015 ble enstemmig godkjent.  
 
Dagsorden:  

• Årsmelding  
• Regnskap og budsjett  
• Innkommende saker  
• Valg  

 
Årsberetning 2014  
Leder gikk gjennom styrets årsberetning for 2014 og fikk ros for sin innsats.  

• Kjell Magne Mælen foreslo å tilføye en setning under avsnittet The Metropolitan: 
«Det er i regi av Verdensopera i Tromsø.» I tillegg ble «Verdensopera i Tromsø» 
foreslått tilføyd under avsnittet Operaforeninga takker. 

• Styret blir oppfordret til å sende ut medlemsgiroene tidligere. Dette besørges av Anne 
Grete Seljebakk i Tromsø musikkråd. Dette forslaget er det praktisk vanskelig å 
gjennomføre. 

• Under Økonomi må overskuddet forandres til riktig tall som framkommer av 
regnskapet, fra kr 30 042 til kr 29 651,71. 

 
Vedtak: Årsberetning godkjent med merknadene som framkommet under møtet.  
   
Regnskap 2014 
Roald Karlsen la fram regnskapet for 2014. Regnskapet er revidert og funnet i orden.  
 
Det blir oppfordret å opplyse antall nye medlemmer som er registrert fram til årsmøtet. Dette 
fordi årsmøtet avholdes langt inn i det nye året.  
 
Vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes  
 
 
 
 



Budsjett 2015 
Kjell Magne Mælen framsatte følgende forslag: Medlemmer som ikke betaler skal strykes fra 
medlemslista etter to purringer.  Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Medlemslista skal være oppdatert på enhver tid.  
 
Vedtak: Budsjett for 2015 godkjennes med merknader framkommet i møtet.  
 
Ingen innkommende saker  
 
Valg av styre for Operaforeninga i Tromsø for 2014  
 
Følgende har fungert i verv for Operaforeninga i Tromsø i 2014:  
Styremedlemmer:  

• Roald Karlsen – leder  
• Jørn Bjørnhaug 
• Sigrid Gabrielsen 
• Jutta Birnbickel 

Varamedlemmer:  
• Trond Bruun-Hansen  
• Sissel Kjær Ditlefsen  

Valgkomité:  
• Nils Harald Moe 
• Hege Brækhus 

 
Valgkomiteens innstilling for verv i Operaforeninga i Tromsø for 2015, presentert av lederen 
Hege Brækhus:  
Styremedlemmer:  

• Roald Karlsen – leder (gjenvelges for ett år) 
• Beate Stang Aas (ikke på valg) 
• Sigrid Gabrielsen (ikke på valg) 
• Jørn Bjørnhaug (ikke på valg) 
• Jutta Birnbickel (ikke på valg) 

 
Varamedlemmer:  

• Trond Bruun Hansen – gjenvelges for 1 år 
• Sissel Kjær Ditlefsen – gjenvelges for 1 år 

 
Valgkomite: 

• Nils Harald Moe (ikke på valg) 
• Laila Lanes – ny (velges for to år) 

 
Revisor: 

• Else Sundquist – gjenvelges  
• Erik Andreas Schilbred – gjenvelges  

 
Årsmøtet ble hevet kl. 14:40 
 
Referent: Jutta Birnbickel 


